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Szanowni Państwo!

polecam bardzo ciekawy 
wywiad z Paniami 
pracującymi w Klubie 
„Iskierka”. W ostatnich 
latach, to miejsce bardzo 
się zmieniło. Zachęcam 
do lektury i osobistych 
odwiedzin. Każdy 
mieszkaniec znajdzie tam  
coś dla siebie.
W numerze także artykuł 
dotyczący sporu o przejście 
przy ul. Krochmalniki. 
Relacjonujemy także 
nasze działania i wnioski 
mieszkańców kierowane 
do Rady Dzielnicy. 
W środku również 
szczegółowy plan koncepcji 
Parku w Łagiewnikach. 
Zainteresowanych zachęcam 
do zapoznania się, a jeśli 
pojawią się z Państwa strony 
jakieś propozycje zmian czy 
uwagi, to proszę je kierować 
do Rady Dzielnicy.
Kontynuujemy cykl 
biograficzny patronów 
naszych ulic. Przedstawiamy 
także ofertę wakacyjną 
ośrodków działających 
w Łagiewnikach-Borku 
Fałęckim, a także podsuwamy 
propozycję spędzenia czasu 
w Krakowie za sprawą akcji 
„Bądź turystą w swoim  
mieście”. Dodatkowo 
krzyżówka wakacyjna  
dla dzieci. 
Słonecznych wakacji, kolejny 
numer już we wrześniu!

Bogusław Gołas
Przewodniczący Rady  

i Zarządu Dzielnicy IX

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

 W dniu 17 czerwca od-
była się XXI sesja Rady Dzielnicy 
IX, podczas której podjęto siedem 
uchwał. Dokonano korekty rozdys-
ponowania środków przeznaczonych 
na ten rok przenosząc je z różnych 
niewykorzystanych zadań na zadania 
bieżące w zakresie remontów dróg  
i chodników. Dwa z tych zadań zo-
stały zawnioskowane do przenie-
sienia do realizacji na przyszły rok,  
tj. montaż słupa oświetleniowego przy  
ul. Ruczaj 5 oraz wykonanie oświe-
tlenia alejki łączącej „Smoczy 
skwer” z ul. Zbrojarzy. 
 Rada podjęła także uchwałę 
w sprawie wniosku o zamontowanie 
progów zwalniających na ul. Żywiec-
kiej w pobliżu przejścia dla pieszych 
przy ul. Żywieckiej nr 44. O czym 
można przeczytać na dalszych stro-
nach. Nowo zaprzysiężony radny Ma-
ciej Bała został włączony w pracę Ko-
misji ds. Infrastruktury Komunalnej  
i Inwestycji, Komisji ds. Bezpieczeń-
stwa i Ochrony Środowiska oraz Ko-
misji ds. Terenów Zielonych, Sportu 
i Rekreacji. Rada zaopiniowała także 
pozytywnie zamierzenia inwestycyj-
nego pn. Budowa boiska treningowe-
go do piłki nożnej z piłkochwytami 
przy ul. Żywieckiej. Inwestycja ma 
powstać na terenie KS Borek w ra-
mach unowocześnienia infrastruktu-
ry sportowej. 
 Dnia 8 lipca odbyła się  
kolejna, XXII sesja Rady Dzielnicy 
IX. Podjęto na niej siedem uchwał. 
Dokonano korekty rozdysponowania 
środków na ten rok przenosząc kwoty 
na następujące zadania: wymiana in-

stalacji elektrycznej wraz z tablicami  
w Szkole Podstawowej nr 56 przy  
ul. Fredry; likwidacja zawężenia 
jezdni w ul. Zaborze przy skrzy-
żowaniu z ul. Zdunów; malowanie 
korytarzy i sal lekcyjnych w Szkole 
Podstawowej nr 49 przy ul. Montwił-
ła-Mireckiego. Wnioskowano tak-
że do Prezydenta Miasta w sprawie 
włączenia zadania budowy kładki na 
potoku Rzewny wraz z budową ciągu 
pieszego od ulicy Żywieckiej Bocz-
nej do przystanku tramwajowego 
Borek Fałęcki na lata 2021-2022.
 Rozdysponowano także środ-
ki wydzielone do dyspozycji Dziel-
nicy IX na rok 2021. Wśród wielu 
różnych zadań wymieniamy kilka: 
kontynuacja remontów w Szkołach 
Podstawowych nr 49 i 56; nakład-
ka asfaltowa na ul. Kurasia; remont 
wysepek dla pasażerów na pętli  
w Borku Fałęckim; remonty chod-
ników; dofinansowanie działań  
SOSW nr 6; dofinansowanie dzia-
łań instytucji kultury i wiele, wie-
le innych. Po szczegółowy budżet  
na przyszły rok odsyłamy na stronę 
internetową dzielnicy.
 Rada zawnioskowała tak-
że o wykonanie przejścia dla pie-
szych na ul. Odrzańskiej na wyso-
kości kościoła. Obecna sytuacja, 
gdy piesi przekraczają drogę  
w sposób rozproszony, stwarza 
niebezpieczne sytuacje. Podobny 
wniosek rada uchwaliła w stosunku  
do ul. Cegielnianej na wysokości skle-
pu Lidl. Podjęto także uchwałę w spra-
wie ustawienia znaku zakazu postoju 
na ul. Brożka od nr 6 do skrzyżowania  
z ul. Lasek, gdyż wąska ulica nie po-

 Od kilku miesięcy trwa spór pomiędzy 
właścicielem jednej z posesji znajdującej się przy  
ul. Krochmalniki a gminą i okolicznymi mieszkańca-
mi. Przedmiotem sprawy jest zamknięta brama pro-
wadząca do prywatnej posesji. Sęk w tym, że brama 
ta stoi częściowo na gruncie należącym do gminy, za-
gradzając jednocześnie przejście z ul. Krochmalniki 
na tereny zielone oraz w stronę pobliskiego osiedla.
 Sprawa jest jednak bardziej złożona. Bowiem 
według oświadczenia właściciela przedmiotowej 
nieruchomości brama wjazdowa na posesję stoi tam 
już od 2000 roku. Wtedy nie było jeszcze okolicz-
nych bloków, a tereny nie były ogrodzone, więc nikt 
nie zwrócił na to uwagi. Jednak obecnie okoliczni 
mieszkańcy są przez to pozbawieni łatwego dostępu 
do Lasu Borkowskiego, a także do tramwaju, przy-
chodni czy lokalnych sklepów spożywczych. Należy 
zaznaczyć, że od drugiej strony posesja jest nieogro-
dzona i osoby postronne bez mniejszych problemów 
mogą na nią wejść. 
 Rada Dzielnicy IX otrzymała petycję od 
mieszkańców na początku marca w sprawie otwarcia 

przejścia. Podpisało się kilkanaście osób. W kwiet-
niu urzędnicy ZDMK wezwali do dobrowolnego 
otwarcia jednego skrzydła ogrodzenia, by umożliwić 
mieszkańcom wejście do lasu. W maju urzędnicy we-
zwali do wydania zajętej części nieruchomości. Jed-
nocześnie nie zgodzili się, by wydzierżawić ten ka-
wałek działki, na której stoi płot i część ogrodzenia. 
Rada Dzielnicy również podjęła stosowną uchwałę 
w tej sprawie. Jednak wszystkie te działania okazały 
się bezskuteczne. Dlatego w czerwcu prawnicy gmi-
ny rozpoczęli działania mające na celu skierowanie 
sprawy do sądu. Jednocześnie został wytoczony pro-
ces o ustalenie zasiedzenia spornego gruntu przez 
właściciela grodzącego ten teren. Sprawa jest w toku.

JG

Teren prywatny - wstęp wzbroniony?
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zwala na bezpieczne poruszanie się pieszych oraz 
pojazdów.
 Zaopiniowano negatywnie projekt planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu „Kobierzyń-
ska”. W uzasadnieniu wskazano, że zaprojektowanie 
a następnie zagospodarowanie tego terenu obejmu-
jącego część Dzielnicy IX będzie miało znaczący 
wpływ nie tylko dla mieszkańców nadmienionego 
obszaru, ale też wpłynie na warunki życia dotych-
czasowych mieszkańców znacznej części Borku 
Fałęckiego, zwłaszcza w zakresie obciążenia komu-

nikacyjnego wąskich i krętych ulic tej części dziel-
nicy. Zastosowane rozwiązania projektowe powinny 
uwzględniać warunki terenów przyległych w tym 
obsługę komunikacyjną przez projektowane nowe 
ulice.

Szczegółowy wykaz protokołów  
z posiedzeń Rady Dzielnicy  

można znaleźć na stronie: 
http://dzielnica9.krakow.pl/. 

JG

bramka na stadion

Tereny w kolorze zielonym  
i fioletowym należą do 
Skarbu Państwa lub Gminy 
Kraków sporne przejście

ul. Krochmalniki
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Kilka lat temu przyszła Pani do Klubu Iskierka z są-
siedzkiego CSW Solvay. Czym różnią się te ośrodki  
i jakie stały wtedy przed Panią wyzwania?
Są to zupełnie inne ośrodki, mimo że oba przynależą 
do Centrum Kultury Podgórza, nie da się ich porów-
nać. Różnią się przede wszystkim wielkością a co za 
tym idzie specyfiką organizowanych wydarzeń. Róż-
ni je także lokalizacja i zaplecze techniczne. Iskier-
ka jest małym klubem, typowo osiedlowym dlatego 
przygotowana została oferta najbardziej odpowiada-
jąca społeczności lokalnej. Posiadamy salę teatralną, 
pracownię plastyczną oraz salę lekcyjną i staramy się 
te sale wykorzystywać jak najlepiej.
Klub Iskierka na początku trzeba było „odczarować”, 
mimo tego, że znajduje się wewnątrz osiedla najbliż-
si mieszkańcy nie korzystali z oferty, ponieważ była 
ona bardzo ograniczona. Trzeba było pokazać im,  
że jesteśmy dla nich i zawsze mogą do nas przyjść  
a na pewno znajdą coś dla siebie. Stąd pomysł na po-
stać Skrzata Iskierki i związane z nią konkursy dla 
dzieci i rodziców, które obejmowały tematyką naj-
bliższą okolicę, czyli teren dzielnicy IX. 
W ciągu tego czasu pracy w Klubie było zapewne 
dużo satysfakcji, ale i wiele wyzwań. Z jakim trud-
nościami zmagały się Panie dotychczas?
Najważniejsze było przeprowadzenie remontu. Zo-
stała usunięta ścianka działowa w sali plastycz-
nej, która pamiętała jeszcze czasy kina „Chemik”  
oraz antresola, która pełniła funkcję magazynu zbęd-
nych rzeczy. Dzięki temu zyskaliśmy piękną, prze-
strzenną pracownię plastyczną, z której może korzy-
stać dwa razy więcej uczestników warsztatów niż 
dotychczas. Korytarz został odmalowany, podobnie 
biuro. Zakupione zostały nowe meble do pomiesz-
czeń. Teraz do Klubu wchodzi się z przyjemnością.
Jakie są Państwa plany na najbliższe lata dla tej in-
stytucji kultury?
Cały czas pracujemy nad poszerzaniem oferty klu-

bu, zarówno jeśli chodzi o ofertę zajęć popołu-
dniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - tu 
ogranicza nas jedynie przestrzeń, jak i również 
warsztatów organizowanych w godzinach poran-
nych dla uczniów okolicznych szkół. Należy tu nad-
mienić, że zajęcia te są możliwe dzięki środkom 
przekazywanym nam przez Radę Dzielnicy IX i są 
przez to nieodpłatne.  Bardzo za to dziękujemy. Do 
tej pory, czyli w ciągu ostatnich dwóch lat, zorga-
nizowaliśmy szereg warsztatów plastyczno-teatral-
nych, odbyły się również warsztaty patriotyczne.  
Z przedszkolakami przygotowaliśmy dwie szopki na 
krakowski konkurs szopek oraz wykonaliśmy Smo-
ka Wawelskiego na „Paradę Smoków”, dzieci i mło-
dzież z SOSW nr 6 uczestniczą w warsztatach kroju 
i szycia.
Kilka razy w miesiącu zapraszamy dzieci z pobliskich 
placówek oświatowych na spektakle teatralne, w tym 
roku gościliśmy aktorów teatru KALEJDOSKOP. 
Również na koncerty muzyczne, które przybliżają 
najmłodszym uczestnikom muzykę klasyczną, lu-
dową oraz poznanie instrumentów wykorzystywa-
nych przy jej dostosowaniu odpowiednio do wieku. 
Rozpoczęliśmy także pokazy taneczne. Wszystkie te 
działania będą kontynuowane.
Współpracujemy z artystami lokalnymi oraz zapra-
szamy gości z innych miast Polski. Można wymienić 
tu choćby znanych tancerzy street dance'u, czy arty-
stów-grafików. Na warsztaty uczestnicy przyjeżdżają 
z całego Krakowa, okolic oraz innych miast. Mamy 
nadzieję stać się ośrodkiem tych działań znanym  
w całej Polsce.
Dużą popularnością cieszy się też koncert kolęd dla 
mieszkańców z udziałem uczestników naszych zajęć 
instrumentalnych „Kolędujmy razem!”. Wszystkie 
te działania sprawiają, że związałyśmy się z lokalną 
społecznością, która przyjęła nas z „otwartymi ręka-

mi”. Razem z mieszkańcami tworzymy tą wspaniałą 
atmosferę w Klubie Iskierka, dzięki czemu wszyscy 
dobrze się tu czujemy. Dziękujemy!
Ilu macie Państwo uczestników zajęć? W jakim wie-
ku są to osoby? Które zajęcia cieszą się największą 
popularnością?
Mamy 250 uczestników zajęć stałych. Przedział wie-
kowy jest szeroki, od noworodków po seniorów, jed-
nak zdecydowanie największą grupą naszych odbior-
ców są dzieci i młodzież. Największą popularnością 
cieszą się zajęcia plastyczne, krawieckie „Mali kre-
atorzy mody”, stolarskie, baletowe, tańca Hip-Hop, 
komiksowe, teatralne, ruchowe warsztaty kreatywne,  
a także nauka gry na skrzypcach, gitarze, pianinie 
oraz nauka gry w szachy. Oczywiście zajęcia rucho-
we dla dorosłych, czyli Latino Solo, aerobik oraz ta-
niec towarzyski. 
A jak Państwo radzili sobie podczas epidemii?
Pracowaliśmy zdalnie, organizowaliśmy zaję-
cia online takie jak: Klub Rodziców, zajęcia pla-
styczne, pianino oraz skrzypce. W tej chwili 
mamy stacjonarnie odbywające się Letnie Zaję-
cia Edukacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 
Ze względu na reżim sanitarny mogliśmy przy-
jąć tylko 17 dzieci, dlatego prowadzimy te zajęcia  
od 1 lipca do 14 sierpnia, ale tylko w poniedziałki, środy  
i piątki w godzinach od 10.00 do 14.00. Dzieci bawią 
się fantastycznie. W tym roku zajęciom przyświeca 
hasło „Podróż wehikułem czasu”, więc łatwo sobie 
wyobrazić co się u nas dzieje.  
Każdy dzień Letnich Zajęć Edukacyjnych to podróż 
do innego wymiaru czasu i miejsca. To znakomita 
okazja by zapoznać młodych uczestników z histo-
rią kultury, sztuki i cywilizacji. Dzieci poznają je 
poprzez różnorodne działania twórcze jak zabawy 
teatralne, plastyczne, taniec, ciekawostki, zagadki, 
eksperymenty, a także przygotowanie przestrzennej 
makiety i kręcenie filmu. Podróże sięgają czasów 

dinozaurów, a zakończą się w odległej przyszłości. 
Zajęcia są nieopłatne dzięki środkom pozyskanym  
z Rady Dzielnicy IX.
A co od września? Tradycyjna forma programu  
czy online?  
Przygotowujemy ofertę na nowy rok kulturalny. Zo-
stają oczywiście wszystkie zajęcia z zeszłego roku, 
jako nowość proponujemy „Rysowanki” dla rodzi-
ców z dziećmi w wieku od 3 do 4 lat oraz dla dzieci 
w wieku od 5 do 6 lat. Oferta wkrótce pojawi się na 
naszej stronie i nowym profilu na Facebook'u: Cen-
trum Kultury Podgórza - Klub Iskierka. Planujemy 
także kolejne konkursy, spektakle teatralne, pokazy 
taneczne i koncerty.
Jesteśmy gotowi na prowadzenie niektórych zajęć 
online, jeśli sytuacja będzie tego wymagała. Mamy 
już doświadczenie, więc jeśli będzie trzeba postara-
my się uruchomić ich najwięcej. Mamy ogromną na-
dzieję, że nie będzie takiej potrzeby - chcemy, żeby 
nasi uczestnicy przychodzili do nas.
Instytucje kultury wymagają nieustannego unowo-
cześniania i dostosowania ich do potrzeb odbiorców. 
Czy i jakie planują Państwo inwestycje, również te 
remontowe?
Najgorszy remont już za nami, czyli powiększenie 
pracowni plastycznej. W całym budynku zostało wy-
mienione także oświetlenie, dostosowane do wymo-
gów unijnych. W przyszłym roku chcemy wymienić 
część drzwi wewnętrznych. Przydałaby się też wy-
miana podłogi w sali teatralnej. Zdajemy sobie spra-
wę, że wiele wyzwań z czasem stanie jeszcze przed 
nami, jednak jesteśmy zwarte i gotowe do rozwijania 
klubu i dostosowywania go do potrzeb uczestników. 
Już dziś zapraszamy na nasz Dzień Otwarty, który od-
będzie się 5 września 2020 r. w godz. 10:00 – 14:00, 
wówczas będzie można wziąć udział w niektórych 
zajęciach, zobaczyć budynek oraz zapisać się na wy-
brane warsztaty.

Z Magdą Handzel-Milc i Iloną Wronowską z Klubu 
„Iskierka” o zmianach jakie zaszły w ostatnich latach  
i dalszych planach działań rozmawia Jakub Gawron

ISKIERKĘ NA POCZĄTKU 
TRZEBA BYŁO ODCZAROWAĆ
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 Ważą się losy biblioteki przy ulicy Żywieckiej 
32. Jak się okazuje, procedowane są zmiany regula-
minu biblioteki, tak aby ta Filia została przeniesiona 
do dzielnicy VIII przy ulicy Przyzby. W miejsce Filii 
Biblioteki Kraków ma za to pojawić się tzw. punkt 
biblioteczny będący niejako oddziałem Filii nr 33  
z ulicy Zakopiańskiej. Zaniepokojeni mieszkańcy 
pytają czy to coś zmieni. Zwracają uwagę na fakt,  
iż zasoby punktu bibliotecznego są zazwyczaj uboż-
sze niż samodzielnej Filii, a także na to, iż część 
zasobów została sfinansowana przez Radę Dzielni-
cy IX, a teraz ma zostać przeniesiona poza jej ob-
ręb. Dyrekcja Biblioteki Kraków stara się uspokoić 
obawy mieszkańców wskazując, iż planowany punkt 
biblioteczny nie będzie znacząco odbiegać od działa-
jącej tam teraz Filii nr 32. Mamy nadzieję, że zmiany 
organizacyjne Biblioteki Kraków nie wpłyną na do-

stępność jej zasobów dla mieszkańców naszej dziel-
nicy. Filia nr 32 przy ulicy Żywieckiej to cieszące się 
dużą popularnością miejsce.

JG

Punkt biblioteczny zamiast filii?Progi zwalniające na ulicy Żywieckiej

 Do Rady Dzielnicy IX wpłynęło pismo od 
mieszkańców ulicy Włodarskiej dotyczące zmiany 
organizacji ruchu w obrębie ulicy Uroczej na odcin-
ku między ulicami Harcerską i Włodarską. Przypo-
mnijmy, że obecna organizacja ruchu ulicy Uroczej 
odbywa się jednokierunkowo na tym odcinku. Miesz-
kańcy zwracają uwagę na zwiększone natężenie ru-
chu z tego powodu, co, ich zdaniem, stwarzanie tylko 
uciążliwości, lecz także wpływa na bezpieczeństwo 
pieszych i kierowców na tym odcinku. Rada Dzielni-
cy IX przyjrzy się tej sprawie i wyda stosowną reko-
mendację dla przedmiotowej sprawy.

JG

 Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Śro-
dowiska tam działając z inicjatywy mieszkańców  
w sprawie stworzenia progów zwalniających przy 
ulicy Żywieckiej, otrzymała pozytywną odpowiedź 
z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu dotyczącą 

możliwości stworzenia takich progów. Rozwiązanie 
zostanie wprowadzone na wysokości bloku nr 42 
w odległości około 50 metrów od przejścia dla pie-
szych. Po uzyskaniu pozytywnych opinii i zatwier-
dzeniu projektu zostanie on przekazany do realizacji 
przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Rada Dzielnicy 
IX podczas czerwcowej sesji wnioskowała o stwo-
rzenie takich progów argumentując to tym, iż pozwo-
lą na zachowanie bezpieczeństwa na przejściu dla 
pieszych idących do Klubu „Iskierka”, biblioteki oraz 
mieszkańców osiedla. Pomimo, że na tym odcinku ul. 
Żywieckiej, jest ograniczenie prędkości do 40 km/h, 
auta rozwijają dużą prędkość. W tym miejscu zda-
rzały się kolizje w wyniku gwałtownego hamowania 
przed przejściem, co skutkowało niszczeniem parka-
nu czy też zieleni. Montaż progów w tym miejscu jest 
jedynym racjonalnym rozwiązaniem.

JG

Kłopotliwa Urocza?

 Mieszkańcy wnioskują o zmiany na ulicy Ka-
rabuły. Chodzi o wyznaczenie dodatkowych miejsc 
parkingowych. Zarząd Dróg Miasta Krakowa po-
stuluje przeprowadzenie konsultacji społecznych  
w tej sprawie, wskazując, że w związku z ograniczo-
ną możliwością wyznaczenia miejsc parkingowych 
niezbędna do wykonania projektu jest opinia miesz-
kańców.

JG

Organizacja ruchu na Karabuły

 Rada Dzielnicy IX zwróciła się do Miejskie-
go Inżyniera Ruchu w sprawie zmiany organizacji ru-
chu na skrzyżowaniu ulic Kościuszkowców i Zako-
piańskiej. Wnioskuje się o wydłużenie czasu trwania 
zielonego światła o minimum 20 sekund dla pojaz-
dów wyjeżdżających z ulicy Kościuszkowców, przy 
jednoczesnym czerwonym świetle dla pieszych na 
przejściu przez ulicę Zakopiańską, tak aby pojazdy 
mogły szybko i bezkolizyjnie włączać się do ruchu 
na tej ruchliwej arterii. Obecnie w godzinach szczytu 
można zobaczyć nawet kilkadziesiąt pojazdów ocze-
kujących na wyjazd z ulicy Kościuszkowców.

JG

Zielone światło dla 
Kościuszkowców

 Przy ulicy Podhalańskiej, na wniosek Rady 
Dzielnicy IX, zostanie wykonany próg zwalniający 
w okolicach stacji trafo. Po uzyskaniu niezbędnych 
opinii i zatwierdzenia zostanie przekazany do reali-
zacji w terenie. Jest to odpowiedź na apele miesz-
kańócw w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa  
w tym miejscu.

JG

Bezpieczna Podhalańska



Park w Łagiewnikach - koncepcja
Rada Dzielnicy IX otrzymała koncepcję Parku  
w Łagiewnikach wykonaną przez pracownię projek-
tową na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej. Przypo-
mnijmy, że projekt jest wykonywany zgodnie z wolą 
mieszkańców wyrażoną w głosowaniu nad Budżetem 
Obywatelskim w edycji 2018 roku. Wtedy też powstał 
projekt Magnoliowego Zagajnika, również zwycię-
skiego projektu BO. Są one realizowane wspólnie. W 
2019 roku, jako kontynuację tych działań, zgłoszo-

no do Budżetu Obywatelskiego II etap tych inwesty-
cji, co spotkało się z licznymi głosami mieszkańców  
i w efekcie kolejną wygraną w BO. Drugi etap  
to rozpoczęcie i ukończenie prac projektowych wraz  
z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpo-
częcie robót budowlanych przypadających na lata  
2020 - 2021. W centralnym miejscu zlokalizowany 
będzie tor rolkarski oraz pumptrack, będzie to miejsce 
służące rekreacji głównie skierowane dla młodzieży. 

Dalej, w okolicy placu zabaw, po jego wschodniej 
stronie pojawią się ogrody edukacyjne, a na zacho-
dzie miejsca parkingowe oraz toaleta. Całość zosta-
nie zwieńczona górkami zjazdowymi na południu 
oraz punktem widokowym na szczycie. Z punktu wi-
dokowego podziwiać będziemy Wawel. Całe zago-
spodarowanie od strony ul. J. Turowicza wzmocnio-
ne zostanie zielenią izolacyjną w celu zmniejszenia 
hałasu dobiegającego z ulicy.
W tym roku mają zostać ukończone prace nad budo-
wą Magnoliowego Zagajnika. Złożono także ponow-

nie kolejne projekty w tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego na III etap realizacji dla powstające-
go parku. Etap III ma stanowić kontynuację prac nad 
powstaniem całego parku, który stanie się miejscem 
spotkań i rekreacji, będąc jednocześnie wizytówką 
całej dzielnicy. Prosimy mieszkańców o oddawanie 
głosów na ten projekt. Zachęcamy do przyjrzenia się 
poniższej koncepcji, a także wnoszenia ewentualnych 
uwag za pośrednictwem Rady Dzielnicy IX.

Krzysztof Mitras
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Dzieci i młodzież legitymująca się ważną Krakow-
ską Kartą Rodzinną zapraszamydo skorzystania,  
w okresie wakacji, tj., od dnia 1 lipca do 31 sierp-
nia 2020, z atrakcji przygotowanych przez Gminę 
Miejską Kraków i Partnerów Programu KKR 3+. Bi-
lety finansowane są przez Gminę Miejską Kraków,  
a niewykorzystane jednego dnia przechodzą na dzień 
następny.
W ramach akcji Lato z KKR będzie możliwość od-
bioru bezpłatnych biletów w 10 poniżej wskazanych 
miejscach:
1.Park Edukacji Globalnej – Wioski Świata  
(ul. Tyniecka 39): W okresie wakacji w dni powsze-
dnie (od poniedziałku do piątku) w kasie będzie cze-
kało 10 bezpłatnych biletów rodzinnych (2 osoby 
dorosłe + 3 dzieci - limit dzienny), uprawniających  
do korzystania z Parku Edukacji Globalnej przez jed-
ną godzinę.
2. Park Rozrywki GOkidz (ul. Rzemieślnicza 
20G): W okresie wakacji, w dni powszednie (od po-
niedziałku do piątku) w kasie będzie czekało 5 bez-
płatnych biletów (limit dzienny). Bilet upoważnia do 
korzystania z Parku Rozrywki przez jedną godzinę.
3. Park Trampolin GOjump (ul. Sikorki 23):  
W okresie wakacji w dni powszednie (od poniedział-
ku do piątku) w kasie będzie czekało 5 bezpłatnych 
biletów (limit dzienny). Bilet upoważnia do korzy-
stania z parku trampolin przez jedną godzinę. Uczest-
nicy zobowiązani są do zakupu specjalnych skarpet 
antypoślizgowych.
4. Park Trampolin GOjump  (ul. Rzemieślnicza 
20G): W okresie wakacji w dni powszednie (od po-
niedziałku do piątku) w kasie będzie czekało 5 bez-
płatnych biletów (limit dzienny). Bilet upoważnia do 
korzystania z parku trampolin przez jedną godzinę. 
Uczestnicy zobowiązani są do zakupu specjalnych 
skarpet antypoślizgowych.

5. Park Rozrywki Rodzinnej Wola Park (al. Kasz-
tanowa 1): W okresie wakacji w dni powszednie(od 
poniedziałku do piątku) w kasie będzie czekało 10 
bezpłatnych biletów (limit dzienny). Bilet upoważnia 
do godzinnego korzystania z Parku Rozrywki.
6. Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologicz-
ny (ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14):  
W okresie wakacji w dni powszednie(od poniedział-
ku do piątku) w kasie będzie czekało 10 bezpłatnych 
biletów (limit dzienny). Bilet wstępu to jednorazowy 
wstęp do Ogrodu Zoologicznego na dowolną liczbę 
godzin w ciągu 1 dnia, dla 1 osoby.
7. Krakowski Klub Kajakowy (ul. Kolna 2):  
W okresie wakacji w dni powszednie (od poniedział-
ku do piątku) w kasie będzie czekało 10 bezpłatnych 
biletów (limit dzienny).Bilet upoważnia do  2 go-
dzinnego korzystania z basenu.
8. Wrotkarnia Przewrotki (ul. Centralna 41A): 
W okresie wakacji w dni powszednie (od poniedział-
ku do piątku) w kasie będzie czekało 5  bezpłatnych 
biletów (limit dzienny), uprawniających do korzysta-
nia z toru wrotkarskiego oraz wypożyczenia wrotek. 
Bilet uprawnia do korzystania z toru wrotkarskiego 
przez jedną godzinę.
9.Wake Point Kraków Bagry ( ul. Łanowa 1): 
W okresie wakacji, w dni powszednie (od poniedział-
ku do piątku) w kasie będzie czekało 10  bezpłatnych 
biletów (limit dzienny). 1 bilet wstępu to: pływanie 
wraz z wypożyczeniem deski i instruktażem w ciągu 
1 dnia, dla 1 osoby.
10. Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema  
(al. Pokoju 68): W okresie wakacji, w dni powsze-
dnie (od poniedziałku do piątku) w kasie będzie cze-
kało 20 bezpłatnych biletów (limit dzienny). Bilet 
wstępu to jednorazowy wstęp do Ogrodu Doświad-
czeń na dowolną liczbę godzin w ciągu 1 dnia, dla 1 
osoby.                                                                     opr. JG
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Patroni ulic naszej dzielnicy - Ernest Solvay
 Ernest Solvay urodził 
się 16 kwietnia 1838. To bel-
gijski chemik, przemysło-
wiec i filantrop.
 Ernest pasjonował się 
fizyką, chemią i historią przy-
rodniczą od najmłodszych 
lat, lecz poważna choroba 
uniemożliwiła mu wstąpienie 

na uniwersytet. Otrzymał jednak dobre wykształce-
nie naukowe od brata, profesora nauk przyrodniczych  
w Malonne, gdzie Ernest ukończył szkołę średnią. Sa-
mouk rozpoczął pracę w wieku 21 lat w fabryce gazu 
u wuja, tworząc wiele ulepszeń, w tym odzyskiwanie 
amoniaku. Podczas eksperymentów odkrył rewolu-
cyjny proces wytwarzania sody. Świadomy korzyści, 
jakie może czerpać z odkrycia wytwarzania węgla-
nu sodu, który pozwala na przemysłową produkcję, 
znanego odtąd jako metoda Solvaya. Węglan sodu 
jest niezbędnym związkiem w wielu zastosowaniach 
przemysłowych, w tym w produkcji szkła, metalurgii 
i detergentów.
 W 1863 roku założył swoją pierwszą fabry-
kę, początek tego, co miało stać się imperium che-
micznym. Po trudnym starcie firma Solvay & Cie 
stopniowo nabierała międzynarodowego wymiaru  
i stała się jednym z gigantów przemysłu chemicznego.  
Z 200 kg w 1865 roku dzienna produkcja wzrosła do 
3 ton w 1867, a już w 1900 95% światowej produkcji 
sody kalcynowanej pochodziło z „metody Solvaya”. 

W Polsce w 1906 roku uruchomiono fabrykę sody 
metodą Solvaya pod Krakowem. Współcześnie grupa 
Solvay zatrudnia około 30 000 osób i ma ponad 400 
zakładów w 50 krajach.
 Jako wielki wizjoner biznesu, podejmował 
także niezwykłe jak na tamte czasy inicjatywy spo-
łeczne, będąc prekursorem przepisów socjalnych  
w swoich fabrykach, gdzie zintegrował system zabez-
pieczenia społecznego: emeryturę dla pracowników, 
ośmiogodzinny dzień pracy, wprowadzenie płatnych 
wakacji. To wszystko już na początku XX wieku!  
W ten sposób zarysowuje kontury struktury społecz-
nej opartej na organizacji rynku pracy na równych 
szansach i na zaangażowaniu państwa. Zaangażo-
wany politycznie Ernest Solvay kontynuował walkę  
o prawa pracownicze w Senacie, zanim został miano-
wany ministrem stanu w 1918 roku.
 Jego wsparcie dla rozwoju nauk społecznych 
odegrało znaczącą rolę w narodzinach szkoły bruk-
selskiej. To tutaj słynne Kongresy Solvaya. Przez 
tydzień około dwudziestu specjalistów dyskutuje 
między sobą aktualne problemy światowej nauki. 
Pierwsza edycja, w 1911, zgromadziła jedenastu lau-
reatów nagrody Nobla, w tym Marię Skłodowską-Cu-
rie, Alberta Einsteina, czy Maxa Plancka. Do 2005 
roku odbyły się 23 kongresy Solvaya.
 Jedna z asteroid nosi imię Solvaya, istnieje 
także Góra Solvay znajdująca się na Antarktydzie na 
cześć tego niezwykłego belgijskiego chemika.

JG
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 W ramach programu promującego turystykę 
dla mieszkańców „Bądź turystą w swoim mieście” 
Kraków przygotował 70 bezpłatnych spacerów tema-
tycznych po najciekawszych zakątkach miasta, pro-
wadzonych przez profesjonalnych przewodników. To 
odpowiedź miasta na potrzeby branży turystycznej  
i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez 
mieszkańców Krakowa w czasach pandemii.
 Spacery organizowane będą do październi-
ka, w soboty i niedziele, dwa razy dziennie – w tym 
ostatni weekend, 11-12 lipca odbyły się pierwsze  
z nich.
„Kraków można zwiedzać indywidualnie i szukać 
skarbów na własną rękę, można spacerować z przy-
jaciółmi i rodzinami, można także odkrywać tajem-
nice miasta spontanicznie lub skrupulatnie planować 
trasę, opierając się na drukowanych przewodnikach. 
Ale jeśli chcemy odkryć najgłębsze zakamarki, do-
wiedzieć się o nieznanych zakątkach, największych 
sekretach miasta i zaskakujących ciekawostkach 
- najlepszym pomysłem jest spacer z wykwalifiko-

wanym przewodnikiem” - mówi prezydent Krakowa 
Jacek Majchrowski.
 Każdy ze spacerów trwa 2 godziny i jest prowa-
dzony w języku polskim. W każdym z nich może wziąć 
udział maksymalnie 20 osób – oczywiście z zacho-
waniem wszystkich wymogów sanitarnych (uczest-
nikom rozdawane będą jednorazowe słuchawki).  
Na spacery obowiązuje wcześniejsza rezerwacja bez-
płatnych wejściówek. Można je rezerwować przez 
portal EVENEA.              JG

Bezpłatne spacery z przewodnikiem po Krakowie przez całe lato!
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Krzyżówka dla dzieci - ułożył Jerzy Faliszek :)

1

2

3

4

5

6

7

 hasło:

Poziomo:
  1. Są w parku i w klasie
  2. Piąty miesiąc
  3. Prezentacja np. mody
  4. W książce lub wisi na ścianie
  5. Naklejany na list
  6. Na miękko lub twardo   
  7. Król zwierząt

Środkowe kolorowe pola czytane w pionie da-
dzą hasło - rozwiązanie krzyżówki.
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Biuro Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (ul. Żywiecka 13) czynne jest  
od poniedziałku do piątku w godz.. 9.00-12.00, w dniu sesji w godz. 14.00-17.00.
Dyżury członków Zarządu Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13):
Przewodniczący Bogusław Gołas: czwartek w godz. 14.00-16.00
Z-ca Przewodniczącego Wojciech Migdał: poniedziałek w godz. 16.00-17.00
Członek Zarządu Marek Brożek: wtorek 11.00-12.00

• Siedziba Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka)
• Kawiarnia Stokrotka przy KS Borek (ul. Żywiecka)
• Samorządowe Przedszkole nr 95  
(ul. Kościuszkowców)
• Kościół parafialny MB Zwycięskiej (ul. Jugowicka/
   ul. Zakopiańska)
• Filia nr 32 Biblioteki Kraków (ul. Żywiecka)
• Market spożywczy na pętli Borek Fałęcki
• Apteka przy ul. Orzechowej
• Filia nr 33 Biblioteki Kraków (ul. Zakopiańska)
• Kiosk spożywczy (ul. Jagodowa)
• Przychodnia Lekarska (ul. Niemcewicza)
• Market Point (ul. Żywiecka)
• Punkt Pocztowy (ul. Żywiecka)

• Apteka VITA (ul. Montwiłła-Mireckiego)
• Szkoła Podstawowa (ul. Montwiłła-Mireckiego)
• Salon fryzjerski (ul. Zdunów / ul. Żywiecka)
• Sklep spożywczy (ul. Zdunów)
• Kiosk spożywczy (ul. Kościuszkowców)
• Kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(ul. Millana)
• Sklep spożywczy DŻIN (ul. Borsucza)
• Filia nr 34 Biblioteki Kraków (ul. Borsucza)
• Klub Borsuczek (ul. Borsucza)
• Szkoła Podstawowa (ul. Fredry)
• Sklep spożywczy (ul. Kołodziejska)
• Sklep spożywczy (ul. Fredry)
• Pizzeria Verona (ul.Urocza)

Punkty dystrybucji Pisma Rady Dzielnicy IX:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B 1 2

C

D 3 1

E 4

F

G 2 5

H 3

I 6

J 7

K 4 5

L 6 8

Poziomo:
A7 – odgłos traktora, B1 – klucznik z „Pana Tadeusza”, C7 – brak świeżego powietrza, D1 – jaskrawy  
rozdźwięk, rozbieżność, E7 – drugie imię Sztaudyngiera, F1 – dwuizbowy parlament w USA, G4 – eksces  
lub sus w górę, H6 – najmniejszy ptak, I1 – pozostałość po ranie, J6 – antonim zabierania, K1 – był nim ksiądz 
Kordecki w Częstochowie, L7 – odmiana czerwieni.
Pionowo:
A1 – niedopałek świecy, A3 – mieszkaniec Gruzji, A5 – balustrady, A7 – epitet, obelga, A9 – suszone winogrona, 
A11 – odprawa, F2 – na nosie poprawiają wzrok, F4 – atrybut sędziego na meczu, F6 – jednostka bojowa 
lotnictwa, G8 – kosmetyk niemowlaka, H10 – sauna, łaźnia, H12 – chwast przeciw kaszlowi.
                                                                          

Litery w polach koloru żółtego czytane kolejno od 1 do 8 utworzą hasło – rozwiązanie  krzyżówki.
Dodatkowe hasło do odczytania: litery w polach koloru zielonego czytane kolejno od 1 do 6.

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru to: MOTYLEK

Hasło dodatkowe z poprzedniego numeru to: WIRUS

Limeryk o pająku  
i pannie:

 
PAJĄK I PANNA

Wgramolił się pająk na kopiec Krakusa,
Bo taka go naszła w MOCAK-u pokusa.

Zawiedziony brakiem muchy             
Penetrował pannie ciuchy

- Aż do fortu Benedykta dała susa!       
Napisał: Jerzy Faliszek

Chwila na szczyptę humoru oraz krzyżówkę - zaprasza Jerzy Faliszek


